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Informacja o wyborze oferty                                  
                                      

 

 

Informuję, że w organizowanym w dniu 16 grudnia 2015 roku zamówieniu publicznym  

w trybie przetargu nieograniczonego na usługi opiekuńcze w zakresie wykonywania czynności 

domowych i innych zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych, wybrano ofertę 

MARMED s.c., ul. Bohaterów Getta 3, 15-444 Białystok, oferującej najkorzystniejszą ofertę  

za wykonanie przedmiotu zamówienia, która uzyskała 100,00 punktów w tym: cena 95,00 punktów 

w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, kwalifikacje osób świadczących usługi opiekuńcze 

5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium kwalifikacje osób świadczących usługi 

opiekuńcze: 5%. 

Ponadto informuję, że w w/w postępowaniu ofertę złożyli również: 

1.  MENTOR Ośrodek Szkolenia Kadr, organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o. o.,  

Al. Niepodległości 72, 35-303 Rzeszów, uzyskując 93,17 punkty w tym: cena 90,67 punktów 

w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, kwalifikacje osób świadczących usługi 

opiekuńcze 2,50 punkty w ramach zastosowanego kryterium kwalifikacje osób świadczących 

usługi opiekuńcze: 5%. 

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne, Opolski Zarząd Wojewódzki, 

ul. Armii Krajowej 10, 45-071 Opole, uzyskując 90,34 punktów w tym: cena 90,34 punktów 

w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, kwalifikacje osób świadczących usługi 

opiekuńcze 0,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium kwalifikacje osób świadczących 

usługi opiekuńcze: 5%. 

3. Firma „GWARANT”- Tomczyk Spółka Jawna, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów, uzyskując 

54,69 punkty w tym: cena 49,69 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, 

kwalifikacje osób świadczących usługi opiekuńcze 5,00 punktów w ramach zastosowanego 

kryterium kwalifikacje osób świadczących usługi opiekuńcze: 5%. 

4. „SERWIS KADR” Tomasz Mazur, ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Św., uzyskując 99,82 

punktów w tym: cena 94,82 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, kwalifikacje 

osób świadczących usługi opiekuńcze 5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium 

kwalifikacje osób świadczących usługi opiekuńcze: 5%. 

5. Zakład Usług Opiekuńczych „RUT” Bogumił Szymański, Glinno 4, 58-320 Walim, uzyskując 

81,73 punktów w tym: cena 76,73 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, 

kwalifikacje osób świadczących usługi opiekuńcze 5,00 punktów w ramach zastosowanego 

kryterium kwalifikacje osób świadczących usługi opiekuńcze: 5%. 

6. Zakład Usługowy Józef Grzybek, ul. Sikorskiego 35b/1, 46-040 Ozimek, uzyskując 82,63 punkty 

w tym: cena 77,63 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, kwalifikacje osób 

świadczących usługi opiekuńcze 5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium kwalifikacje 

osób świadczących usługi opiekuńcze: 5%. 

 
 

KK/KK 


